
Not: Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının sözleşmeli ekonomist olarak istihdam edilip 

edilmeyeceği hakkında 

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı: E-53773008-622.02-3813999              06/06/2022 

Konu: Sözleşmeli Ekonomist İstihdamı 

 

 

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

İlgi: 03.06.2022 tarihli ve 21117538-045.03-5370 sayılı yazınız. 

 

Belediyeniz bünyesinde ekonomist unvanlı kadro boş tutulmak suretiyle iktisadi ve idari 

bilimler fakültesi kamu yönetimi bölümü mezunu olan ilgilinin sözleşmeli olarak istihdam 

edilmesinin mümkün olup olmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı 

ve ekleri incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasında, “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak 

çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve 

geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, 

çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve 

tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel 

eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, 

yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları 

şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz 

konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının 

yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre 

birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası 

yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami 

tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak 

personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.” hükmüne 

yer verilmiştir. 

Bu hükme dayanılarak Bakanlığımızın "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu 

31/12/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgesi yayımlanarak istihdam edilecek sözleşmeli 

personel unvanları belirlenmiş ve bu unvanlar arasında ekonomist unvanına da yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye 

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak 

özel şartlar” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Ekonomist kadrosuna 

atanabilmek için; 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-

finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, 

uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret 

ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 



bölümlerinden mezun olmak,” hükmüne yer verilerek ekonomist kadro/pozisyonuna 

atanacakların mezun olması gereken bölümler belirlenmiştir. 

Yukarıda verilen hükümler çerçevesinde; kamu yönetimi bölümü, mezkûr Yönetmelik 

hükmünde sayılan ekonomist kadro/pozisyonuna atanmak için mezun olunması gereken 

bölümler arasında sayılmadığından ilgilinin Belediyeniz bünyesinde sözleşmeli ekonomist 

olarak istihdam edilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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Bakan a. 

Genel Müdür 

 


